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Ofício DA nº 381/2018 

Assis, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
EDUARDO DE CAMARGO NETO 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

 

Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 129/2018. 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e 

deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 129/2018, 

em que o Executivo Municipal solicita autorização para abertura de Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para os fins que 

especifica, acompanhado da respectiva exposição de motivos. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores 

protestos de alta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 

Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Projeto de Lei nº 129/2018) 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
EDUARDO DE CAMARGO NETO 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis 
 

 

Senhor Presidente, 

 

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, o incluso 

Projeto de Lei que visa obter autorização para proceder a abertura de um Crédito Adicional 

Especial, no valor R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) junto à Secretaria Municipal 

de Planejamento, Obras e Serviços. 

Justificamos o envio da presente propositura a fim de abrir dotação 

orçamentária específica para ocorrer com os recursos que serão repassados ao Município 

em decorrência da celebração do Contrato de Financiamento de nº 0502859, firmado junto 

à Caixa Econômica Federal, destinado ao apoio financeiro para o financiamento de 

despesas de capital, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento – FINISA. 

Ressalte-se que a concretização dessa operação somente foi 

possível, uma vez que o Município reuniu todas as condições necessárias e favoráveis com 

relação a sua situação financeira e regularidade fiscal, sendo aprovado, para tanto, pela 

Secretaria de Tesouro Nacional, e, principalmente, após ter recebido o aval desse 

Legislativo, que resultou na sanção da Lei nº 6.462 de 23 de fevereiro de 2018. 

Com estes recursos serão realizadas obras de infraestrutura na 

cidade, por meio da pavimentação e recapeamento asfáltico, no valor de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais), na recuperação e desassoreamento do Parque Ecológico “Francisco 

Antunes Ribeiro”, cujo valor estimado é de R$ 2.013.500,00 (dois milhões e treze mil e 

quinhentos reais), bem como na aquisição de máquinas e equipamentos, no valor de 

2.986.500,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), os quais 

possibilitarão maior eficiência na execução dos serviços públicos. 

As condições do financiamento, como se pode verificar no contrato 

que segue anexo, são as seguintes: prazo de amortização de 120 (cento e vinte) meses, 

com carência de 24 (vinte e quatro meses), juros fixados pelo CDI - Certificado de Depósito 

Interbancário, acrescido de 5,7% ao ano, que equivale a aproximadamente 11% ao ano, 

utilizando a tabela SAC, cujas parcelas vão decrescendo na medida em que são pagas. 
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Os desembolsos estão previstos para ocorrerem a cada trimestre, 

mediante a comprovação da execução física e financeira do objeto do contrato, com a 

possibilidade de serem adiantados mediante a constatação da evolução das obras. 

Assim, enfatizamos a necessidade de abertura urgente do presente 

crédito adicional especial, a fim de que o mesmo seja incluso no orçamento do exercício de 

2019 para que desta forma possamos atender os prazos para o primeiro desembolso, o 

qual está definido para o mês de abril de 2019. 

Esclarecemos que para procedermos a abertura dos processos 

licitatórios para contratação da execução das obras e da aquisição das máquinas e 

equipamentos, carecemos da respectiva dotação inclusa no Orçamento. 

Os recursos para suportar as despesas decorrentes da presente 

propositura serão de conformidade com o seu artigo 2º, por meio de excesso de 

arrecadação, a ser verificado no exercício de 2019 tendo em vista o repasse a ser efetuado 

por força do contrato de financiamento firmado. 

Considerando que a operação de crédito, vem ao encontro do interesse 

público, a fim de garantir a melhoria significativa da qualidade do pavimento, da segurança, 

da mobilidade urbana e consequentemente refletindo na qualidade de vida de todos que 

trafegam na cidade, solicitamos anuência dos Nobres Edis na deliberação da matéria que se 

consubstancia nesta propositura, com a maior brevidade possível. 

Diante dos motivos expostos, que se reportam ao desenvolvimento de 

ações que indubitavelmente refletirão em benefícios à população, encaminho por intermédio 

de Vossa Excelência, o Projeto de Lei nº 129/2018, para apreciação e deliberação dessa 

Egrégia Câmara Municipal de Assis. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 28 de dezembro de 2018. 

 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 129/2018 
 

 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Especial para os fins que especifica. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 
Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de 
março de 1.964, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) observando 
as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo 
relacionadas: 

 

02.   PODER EXECUTIVO 
02.05.  SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS 
02.05.03.  DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
15.451.0005.1.682 FINISA-FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO 
  449051 Obras e Instalações ............................................................................... R$ 12.013.500,00 
   Fonte Recurso - 07 - Operações de Crédito 
   Aplicação-100.087 FINISA-Infraestrutura e Saneamento 
  449052 Equipamentos e Material Permanente ................................................... R$   2.986.500,00 
   Fonte Recurso - 07 - Operações de Crédito 
   Aplicação- 100.087 FINISA-Infraestrutura e Saneamento 
 
   Total ....................................................................................................... R$    15.000.000,00 
 

   

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei, serão 
provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, 
inciso II da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, através de financiamento junto a 
Caixa Econômica Federal, por intermédio do FINISA - Programa de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento, Contrato nº 0502859, durante o exercício de 2019. 

 

Art. 3º - Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei 
Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e o anexo IIA da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exercício de 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 6.556 de 13 de 
julho de 2018, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Assis, em 28 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 

 



Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento
FINISA - Setor POblico - Apoio Financeiro para Despesa de
Capital

Grau de sigilo
#PUBLICO

Contrato no 0502859 - DVo: 14

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL E O MUNICIPIO DE ASSIS/SP
DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO
PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS
DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE
INVESTIMENTO -- POR MEIO DO FINISA:
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A
INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento as panes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao
finalindicado, t6m justo e contratado, entre si, a concessio de FINANCIAMENTO, na
forma a seguir ajustada:

1- CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituigao financeira sob a forma de empresa
pOblica, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada peso Decreto-Lei n '.
759. de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei no. 1.259, de 19 de fevereiro de
1973, e constituida pelo Decreto no. 66.303, de 06 de margo de 1970, regendo-se peso
Estatuto vigente, com sede no Setor Bancirio Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasilia-DF.
CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada por representante legal abaixo
assinado, doravante designada simplesmente CAIXA.

11 - TOMADOR - MUNICIPIO DE ASSIS/SP. inscrito no CNPJ/MF sob o n '
46.179.941/0001-35, neste ato representado por representante legal abaixo assinado
doravante designado TOMADOR.

CAIXA e TOMADOR, isoladamente, tamb6m podem ser designados PARTE e, quando
considerados em conjunto PARTES.

CONSIDERANDO,

1- a manifestagao favordvelda Secretaria do Tesouro Nacional, 6rgao integrante do
Minist6rio da Fazenda, quanto a verificagao dos limites e condig6es relativos a realizagao
de operag6es de cr6dito, na forma do art. 32 da Lei Complementar n ' 101, de 2000, por
meio do Oficio 1540/2018/COPEM/SURIN/STN-MFI

11 - a adimp16ncia do TOMADOR com as instituig6es financelras e demais instituig6es
autorizadas a funcionar peso Banco Central do Brasil, bem como de inexist6ncia de
pend6ncias de registro no Sistema de Registro de Opera96es com o Seton POblico
(Cadip), nos termos do art. 16 da ResoluQao n ' 43, de 2001, do Senado Federal,
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Capital

111 - a entrega de parecer juridico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos
requisitos legais aplicaveis a operagao de cr6dito.

IV - A Autorlzagao Legislativa para contratagao de operagao de cr6dito, por memo da Lei
Autorizadora de n ' 6462/2018, de 23 de fevereiro de 2018, publicada no Di6rio Oficial
da(o) municipio em 23 de fevereiro de 2018.

V Os limites estabelecidos pda Res BACEN 4.589/17

Vl- Que os recursos foram captados no mercado pda CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Vll - Considerando, ainda, que
CONTRATO, o seguinte significado

cada expressao abaixo tem para efeito deste

BACEN - Banco Centraldo Brasil

CADIP Sistema de Registro de Operag6es de Cr6dito com o Setor POblico

CDI - Certificado de Dep6sito
C6mara de Cust6dia e
http: //www . cetip .com .for .

Interfinanceiros/Interbancarios, divulgado pda CETIP
Liquidagao, por meio do enderego eletr6nico

CONTA VINCULADA -- E a conta banciria individualizada, aberta pelo TOMADOR em
seu nome, em ag6ncia da Caixa Econ6mica Federal, com a finalidade especifica de
registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

DIA ELEITO
presta96es.

E aquele definido para que o TOMADOR efetue o pagamento de suas

DIVIDA VINCENDA - Significa a divida composta pdas libera96es, suas respectivas
amortiza96es, e que 6 base de cglculo para os encargos previstos neste instrumento.

FEEL DEPOSITARIO -- Pessoa juridica que assume o encargo pda boa guarda,
conservagao e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas,
duplicatas ou outros documentos que Ihe pertencem, decorrentes das opera96es de
compra, referentes a aplicagao dos recursos objeto deste CONTRATO, bem como. dos
documentos fiscais referentes a prestaQao de servigos realizados.

FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento

INADIMPLENCIA FINANCEIRA - Para fins do disposto neste CONTRATO, a
inadimp16ncia de quaisquer obriga96es financeiras sera caracterizada na ocorr6ncia de
ndo pagamento do serviQO da divida, deja na fase de car6ncia ou na fase de retorno.
compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas.
tarifas e acess6rios, entre outras obriga96es financeiras, conforme previsto neste
CONTRATO.

28.087 v005 micro 2



Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento
FINISA - Setter POblico - Apoio Financeiro para Despesa de
Capital

IPCA -- Indice de PreQos ao Consumidor Amplo
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

apurado e divulgado peso Instituto

JUROS
Quinta;

Significa a taxa nominalnegociada para este CONTRATO, previsto na Cldusula

LEGISLAQA0 0RQAMENTARIA - Trata-se das Leis Orgamentarias do TOMADOR, que
sio o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes OrQament6rias - LDO e a Lei
Orgamentaria Anual- LOA, devendo estar previstas nessas leis as ag6es/projetos a
serem financiadas com recursos deste CONTRATO.

PPA: Lei 6320. de 22/06/2017, publicada no Diirio Oficialdia 22/06/2017

LDO: Lei 6319. de 22/06/2017, publicada no Didrio Oficialdia 22/06/2Q17: e

⑩ LOA: Lei 6393. de 20/11/2017, publicada no Digrio Oficialdia 20/11/2017

PAF - Programa de Reestruturagao e Ajuste Fiscalde Estados, nos termos da Lei n '
9.496/97

PRICE - Sistema Frances de AmortizaQao

PROJETOS/AQOES - trata-se dos PROJETOS/AQOES previstos na LEGISLAQAO
ORQAMENTARIA a serem executados pelo TOMADOR com recursos deste
CONTRATO, conforme ANEXO I.

SAC - Sistema de AmortizaQao Constante

VALOR DE EMPRESTIMO
Primeira.

E o montante do financiamento previsto na C16usula

T6m, entre si, gusto e acordado o que se cont6m nas clgusulas seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A CAIXA concede ao TOMADOR financiamento no valor de R$ 15.000.000,00
(quinze milh6es de reais), provenlente de recursos ordingrios da CAIXA, com a
finalidade Onica e exclusiva de financiar as Despesas Capital previstas na
LEG[SLAQA0 0RQAMENTARIA do ano de 2Q]9 e dos exercicios financeiros
subsequentes e suas suplementag6es.

1.2 E vedada a aplicagao dos recursos obtidos com o presente financiamento em
Despesas Correntes do TOMADOR, nos termos do artigo 35, $1', inciso 1, da Lei
Complementar de n ' 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLAUSULA SEGUNDA DA DESTiNAQAO DO CREDITO

28.087 v005 micro
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2.1

1...\A Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento
FINISA -- Setor POblico -- Apoio Financeiro para Despesa de
Capital

O cr6dito aberto se destina, Onica e exclusivamente, a aplicaQao em Despesas de
Capitalprevistas na LEGiSLAQA0 0RQAMENTARIA e discriminadas no ANEXO I
do Presente CONTRATO.

2.2 E de inteira e exclusiva responsabilidade do TOMADOR a execugao das a96es e
atividades, obras de engenharia civil, a aquisigao de bens e servigos e quaisquer
outros investimentos, enquadrados coma Despesas de Capital, que venham a
ultrapassar o valor inicialmente previsto nos PROJETOS/AQOES citados neste
CONTRATO.

2.3 E vedada a destinagao dos recursos para pagamento de despesa realizada em
data anterior a assinatura deste CONTRATO.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAQAO DO CREDITO

3.1.1 0 puzo para utilizagao do cr6dito totaldeste FINANCIAMENT0 6 de Miximo 180
dias contados do t6rmino de car6ncia deste CONTRATO, sendo possivel sua
prorrogagao por igual periodo, desde que devidamente acordada entre as
PARTES.

3.2 DO PRAZO PARA 0 1o DESEMBOLSO

3.2.1 O puzo para a I' liberagao 6 de at6 M6ximo 90 dias contados a partir da data de
assinatura deste CONTRATO, sendo possivelsua prorrogagao por igualperiodo,
desde que devidamente acordada entre as PARTES.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 0 puzo totaldeste CONTRAT0 6 de 120 meses, compostos por um periodo de
car6ncia de 24 meses, e um periodo de amortizagao de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARENCIA

3.4.1 O periodo de car6ncla sera de 24 meses, contados a partir da data de assinatura
deste CONTRATO, considerando como primeiro. o m6s subseqOente ao da
contratagao.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este contrato sera amortizado em 96 meses contados a partir do m6s seguinte ao
do t6rmino de car6ncia.

C LAUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS

28.087 v005 micro -----$#?
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NA CARENCIA

4.1.1 Durante esta fase e ap6s o primeiro desembolso, servo devidos e cobrados
mensalmente, Juros de Car6ncia.

4.1.2 0s Juros de Car6ncia terdo como base de cilculo a Divida Vincenda existente no
dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa de Juros estipulada na Cldusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestag6es, mensais e sucessivas, servo calculadas segundo o Sistema SAC
Sistema de Amortizagao Constante;

4.2.2 As Prestag6es, compostas por cotas de Amortizagao e Juros Contratuais, terio
homo base de c61culo a Divida Vincenda existente no dia anterior ao DIA ELEITO e
a Taxa de Juros estipulada na CIAusula Quinta.

4.2.3 0 DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 18 de cada m6s

CLAUSULA QUINTA - DOS JUROS

5.1 Sobre a DIVIDA VINCENDA, tanto na fase de car6ncia quanto na fase de retorno,
incldirdo juros correspondentes a variagao acumulada das taxas medias didrias do
Certificado de Dep6sito Interfinanceiros -- CDI, acrescidas de 5,70 % a.a. (cinco
virgula setenta por cento ao ano).

5.1.1 0 cglculo de Juros previsto na clgusula 5.1. observarg a equaQao presente no
subitem 1.2 do ANEXO V.

5.2 Para efeito da aplicabilidade dessa disposigao, o custo m6dio de captagao em CDI
a ser aplicada seri o referente ao dia anterior ao DIA ELEITO (D-l), capturada nas
series hist6ricas disponiveis no sino www.cetip.com.for.

5.3 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporaria da CDI
quando do pagamento de qualquer obrigagao pecuniaria prevista no presente
CONTRATO, sera utilizada, em sua substituigao, a Oltima Taxa CDldivulgada at6 a
data do calculo, ndo sendo devidas quaisquer compensa96es financeiras, tanto por
parte do TOMADOR quanto por parte da CAIXA, quando da divulgagao posterior
da Taxa CDlque seria aplicavel.

5.4 Na hip6tese de extinQao, suspensao, falta de divulgagao por puzo superior a 5
(cinco) dias Oteis da data esperada para sua divulgagao, ou impossibilidade de
aplicagao da Taxa CDI, fica, desde ja, convencionado que a CAIXA e o TOMADOR
poderao, mediante mOtuo e pr6vio acordo por escrito, adotar para as mesmas
finalidades, indices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pdas
autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgaQao, os indices, taxas ou
bases de remuneragao substitutas e que melhor reflitam os custos de captagao de
recursos para aplica96es em operag6es crediticias
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FINISA -- Setor POblico - Apoio Financeiro para Despesa de
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CLAUSULA SEXTA - DA COBKANQA

6.1 PROCESSAMENTO E COBKANQA DA DiVIDA
encargos sera feita da seguinte forma:

a cobranga do principal e

6.1.1 A CAIXA expedira Aviso de Cobranga ao TOMADOR, para que este promova a
liquidagao de suas obriga96es at6 o Oltimo dia Otilde cada m6s, preferencialmente
na Ag6ncia onde se encontra aberta a CONTA VINCULADA ou em qualquer outra
da CAIXA.

6.1.2 0 nio recebimento do Aviso de Cobranga nio eximirA o TOMADOR da obrigagao
de pagar as presta96es do principale dos encargos nas datas estabelecidas neste
CONTRATO.

6.1.3 Vencimento em dias feriados - ocorrendo vencimento em sabados, domingos ou
feriados nacionais, inclusive os bancarios, este sera, para todos os fins e efeitos.
deslocado para o primeiro dia atilsubseqiJente, sendo os encargos calculados at6
esta data, se iniciando, tamb6m a partir desta data, o periodo seguinte regular de
apuragao e c61culo dos encargos da operagao.

6.1.4 A CAIXA manterd a disposigao do TOMADOR as informa96es, dados e cglculos
que servirem de base para apuragao dos valores devidos.

CLAUSULA SETIMA DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorr6ncia de inadimplemento de qualquer obrigagao financeira deste
CONTRATO, os d6bitos em atraso ficario sujeitos, a partir da data do
inadimplemento, is penas convencionais indicadas abaixo, sem prejuizo das
demais san96es previstas neste CONTRATO.

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidagao
do d6bito em atraso, e caso a CAIXA admita o pagamento parcial da divida
vencida, esse procedimento ndo importara em novagao da divida, nem podera ser
invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade
imediata da obrigagao.

7.2 Sobre o valor das obriga96es inadimplidas sera aplicada. de imediato, a pena
cone'encionalescalonada de acordo com o periodo de inadimplemento, conforme
especificado abaixo:
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O TOMADOR inadimplente ficara, ainda, sujeito ao pagamento de juros morat6rios
de 1% a.m. (um por cento ao m6s), equivalentes a 12,68% a.a. (doze virgula
sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o faldo devedor vencido,
acrescido da pena convencionala que se refere o subitem 7.2 desta clausula, que
servo calculados, dia a dla, de acordo com o sistema proporcional.

7.4 Assam, os encargos devidos. num determinado momento, peso ndo pagamento de
uma obrigagao, sio expressos peta f6rmula presente no ANEXO Vldo presente
CONTRATO.

7.5 No caso de obrigagao financeira com previsao de capitalizagao de encargos. a
forma de cglculo descrita no subitem 7.4 desta c16usula, sera aplicada, somente,
para a parcela dos encargos de inadimplemento que vier a exceder a parte
capitalizavel.

7.6 O saldo devedor vencido, la incorporada a pena convencional, seri remunerado
pelos encargos financeiros contratuais do servigo inadimplido, sendo estes
encargos majorados em 1,0% na taxa axa de que trata o induce constante da
CLAUSULA QUINTA deste CONTRATO.

7.7

7.8

Sabre as parcelas vincendas da divida continuario a ser aplicados os juros
contratuais

Na hip6tese de ocorrer a imediata exigibilidade da divida, incidirgo sobre todo o
disposto o saldo devedor, a pena conventional, euros morat6rios, juros contratuais,
previstos neste CONTRATO.

C LAUSULA OITAVA DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O TOMADOR, nas hip6teses de vencimento antecipado, fifa sujeito a multa de
10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e nio
aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que nio tenha ocorrido o aceite
pda CAIXA, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 A16m da multa prevista acima, caso sega declarado o vencimento antecipado da
divida por quaisquer dos motivos listados na CIAusula D6cima Nona e tenham
ocorrido despesas operacionais ap6s a contratagao desta operagao objetivando I
sua eficacia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o TOMADOR devel
ressarcir a CAIXA tats despesas. limitadas a 1% (um por cento) do VALOR DO
EMPRESTIMO.

C LAUSULA NONA
EXTRAORDINARIAS

DA LIQUIDAQAO ANTECIPADA E AMORTIZAQOES

9.1 0 TOMADOR poder6 realizar a liquidagao antecipada da divida, bem como
pagamentos extraordindrios para amortizar a divida, desde que a quantia
amortizada corresponda ao valor minimo de 02 (dual) prestag6es.
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9.2 Para qualquer evento, liquidagao antecipada da divida ou amortizagao
extraordinaria, servo cobradas as taxas previstas nas CLAUSULAS QUARTA -
DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS. aplicadas sobre o saldo devedor
atualizado I)ro rata at6 a data prevista de liquidagao, conforme f6rmulas abaixo, em
sua integralidade, de forma a assegurar o retorno a CAIXA dos custos
operacionais, de captagao e de capitalalocado para o presente FINANCIAMENTO.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidagao Antecipada seri igual ao saldo devedor
atualizado p/o rata, multiplicado pelo fator correspondente a taxa de juros prevista
na Cliusula Quinta.

SDLA SD x (l+ preencher com o valor do CDl+ TAXA DE JUROS)

Onde:
SDLA = Saldo Devedor para LiquidaQao Antecipadale
SD = Saldo Devedor atualizado pro fatal

9.4 O Valor Totalda Amortizagao Extraordiniria sera igualao valor da amortizagao
antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somat6rio da taxa de juros
acrescida de CDI, previstas nas CLAUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS,
QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANQA.

VAE x (l+ preencher com o valor do CDl+ TAXA DE JUROS)

Onde:
\nAE = Valor Totalda Amortizagao Extraordindria
VAE = Valor da Amortizagao Extraordiniria

CLAUSULA DECIMA DO INADIMPLEMENTO NAO-FINANCEIRO

10.1 Na hip6tese de atraso no cumprimento de obrigagao nao-financeira, o TOMADOR
ficari sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo
devedor corrigido de principale encargo, a partir do dia seguinte fixado pda CAIXA
ou por meio de notificagao judicialou extrajudicial. para cumprimento da obrigagao
inadimplida.

l0.2 Se ocorrer descumprimento de obrigagao nao-financeira, na hip6tese de liquidagao
antecipada, a multa sera calculada sobre o valor recebido antecipadamente pda
CAIXA, corrigido de acordo com os crit6rios do subitem 9.3 deste CONTRATO.

l0.2.ISe o descumprimento de obrigagao nio-financeira ocorrer em operagao
prestagao de garantia, o faldo devedor sera o da obrigagao garantida.

de

l0.2.2 Nas hip6teses de aplicagao dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela
prevista neste instrumento, ocorrerg o vencimento antecipado da divida, ficando o
TOMADOR sujeito, a partir do dia seguinte ao fixado por meio de notificagao
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judicialou extrajudicial, a pena de vencimento antecipado na forma da CLAUSULA
OITAVA, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada at6 a
data da efetiva liquidaQao do d6bito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA FORMA DE UTILIZAQAO

11.1 A liberagao dos recursos 6 efetuada periodicamente pda CAIXA, respeitada a
solicltagao do TOMADOR e o Cronograma de Desembolso -- ANEXO 11, que se
responsabiliza pda aplicagao dos recursos deste FINANCIAMENTO nos
PROJETOS/AQOES.

11.2 Os recursos de que trata a Cliusula 11.1 servo creditados na CONTA
VINCULADA aberta na ag6ncia da CAIXA -- Ag6ncia Assis no 0284, sob o n '
0284.006.00071021-5, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao
pagamento dos faturamentos dos PROJETOS/AQOES constantes dos documentos
de solicitagao de desembolso apresentados pelo TOMADOR, vedada a utilizagao
desses recursos para qualquer outro fim que nio a execugao dos
PnOJETOS/AQOES.

11.3 As parcelas do FINANCIAMENTO a serem desembolsadas nio fargo jus a
atualizagao monetaria, independentemente do puzo previsto para a execuQao da
obras e/ou servigos.

11.4 O TOMADOR concorda com o disposto na Cldusula 11.3 e assume, perante a
CAIXA, inteira responsabilidade por eventuais diferengas de atualizagao,
reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o FINANCIAMENTO ora
concedido.

11.5 A comprovagao da aplicagao dos recursos liberados pelo TOMADOR 6
apresentada a CAIXA at6 a data prevista para a pr6xima solicitagao, conforme
Cronograma Fisico Financeiro, ou at6, no mdximo 60 dias, o que for menor, sendo
considerada v61ida ap6s aceite da CAIXA, que ocorrerg em at6 30 dias.

11.5.1 0 TOMADOR terri at6 60 (sessenta) dias para comprovar a aplicagao dos recursos
liberados pda CAIXA, a parter da data do dep6sito dos recursos na CONTA
VINCULADA.

11.5.2 A crit6rio da CAIXA, o puzo para comprovar a aplicagao dos recursos podera ser
prorrogado, mediante solicitagao formal do TOMADOR, com exposigao dos
motivos e indicagao das a96es para cumprir o puzo.

11.5.2.IA prorrogagao para comprovar a aplicagao dos recursos este limitada a 150
(cento e cinquenta dias) da data do dep6sito e do desbloqueio dos recursos na
CONTA VINCULADA.

11.5.30 TOMADOR deveri ressarcir a CAIXA os valores nio comprovados antes de
completar 180 (cento e oitenta) dias da data do dep6sito e do desbloqueio dos
recursos na CONTA VINCULADA, independentemente de notificagao da CAIXA.

11.5.4A comprovagao das parcelas deveri observar a seguinte sistemgtica
situag6es descritas no item 11.5.6:
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11.5.5 Por solicitagao do TOMADOR, e/ou a crit6rio da CAIXA, a sistemgtica de libraQao
podera ser realizada pari passu a realizagao da despesa, devendo ser apresentada
previamente peso TOMADOR listagem contends as despesas a serem pagas com
os respectivos dados bancdrios das contas destino juntamente com as notas
fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orgamentarias enquadradas.

11.5.6 Em ano electoral, a prestagao de contas de recursos liberados sob a forma de
adiantamento ao TOMADOR, cujo mandato do chefe do poder executivo sega
objeto do pleito eleitoral, deverg ser realizada at6 30 de Junho, e ter seu aceite pda
CAIXA em at6 30 dias, independentemente da data em que ocorreu a liberagao
dos recursos na CONTA VINCULADA.

11.5.6.1 A partir de 30 de junho, as novas liberag6es deverdo ser realizadas, "pari
passu" a execuQao da despesa orgamentaria, com apresentagao da documentagao
descrita no item 11.5.6.

11.5.6 A Oltima liberagao deve ser de, no minimo, 5oZo do valor totaldo financiamento
constante do item 1.1, nio sendo admitida sua realizagao por adiantamento.

11.6 Caso o TOMADOR nio comprove aplicagao dos recursos liberados ou a
comprovaQao nio sega aceita pda CAIXA nos prazos definidos nesta CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA, a CAIXA podera suspender o desembolso, ou, a seu crit6rio.
declarar o vencimento antecipado da divida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DAISENQAO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O TOMADOR declara e concorda que a CAIXA n5o det6m compet6ncia ou
atribuigao para fiscalizar a atuagao do TOMADOR nos procedimentos licitat6rios,
ou execugao de obras e servigos sendo a CAIXA isenta de toda e qualquer
responsabilidade ou obrigagao para avaliar ou fiscalizar tail procedimentos.

12.2 0 TOMADOR se obriga a ressarcir e/ou indenizar a CAIXA e seus empregados,
por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuizo financeiro ou a imagem e/ou
qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decis6es judiciais,
procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inqu6ritos avis
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e procedimentos investigat6rios promovidos peso Minist6rio POblico ou ag6es avis
pOblicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda
estar relacionado aos procedimentos licitat6rios e de fiscalizagao de
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas p6s-contratuais podem ser cobradas pda CAIXA, conforme Tabela
de Tarifas publicada e afixada em suas ag6ncias, tarifas estas cobradas
individualmente, pagas peso TOMADOR no momento do recebimento da solicitagao
do evento, realizada peso TOMADOR.

13.2 As alterag6es contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, ou em decorr6ncia de
normas legais e/ou infralegais ndo servo objeto de cobranga de tarifas, taxas ou
multas

13.3 O TOMADOR obriga-se a reembolsar a CAIXA por todas as multas e penalidades
a esta impostas peso BACEN, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos,
decorrentes de fatos imputaveis ao TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade
nas obras, servigos, estudos e projetos, ou por estar o TOMADOR em situagao
cadastralirregular que nio Ihe permlta receber recursos da CAIXA.

13.4 0 TOMADOR autoriza, desde ja, a cobranQa de Comissio de EstruturaQao de
2,00% ( DOIS POR CENTO) sobre o valor totaldo FINANCIAMENTO em favor da
CAIXA, a ser paga com recursos pr6prios, quando da liberagao do primeiro
desembolso.

13.5 A eventual tolerAncia da CAIXA quanto aos direitos instituidos por este
CONTRATO, inclusive sobre a cobranga, ou, eventualndo cobranQa de multas,
taxas e outras tarifas, n5o importara alteragao, novagao ou renOncia dos referidos
direitos, que poderao ser exercidos peta CAIXA a qualquer tempo. ''\

CLAUSULA DECIMA QUARTA
TRIBUTOS OU ENCARGOS

DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS

14.1 Fica expressamente acordado entre o TOMADOR e a CAIXA que todos e
quaisquer custos, despesas. encargos, emolumentos e tributos (incluindo
quaisquer impostos. taxas e/ou contribuiQ6es devidos), relacionados a celebraQao,
registro ou execugao e acompanhamento do presente CONTRATO e da garantia
nele prevista, ou, de qualquer alteragao, servo de responsabilidade e correrdo por
conta do TOMADOR, inclusive o acompanhamento por parte da CAIXA no que
sega pertinente is vistorias e inspe96es que servo realizadas, mesmo na hip6tese
de cancelamento parcialou totaldo cr6dito aberto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS GARANTIAS
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Em garantia ao pagamento do FINANCIAMENTO ora concedido, demais
obriga96es contraidas neste CONTRATO. e recomposigao de valor liberado e nio
comprovado nos termos pactuados, o TOMADOR oferece a CAIXA:

15.2 ViNCULAQAO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAQAO

15.2.1 0 TOMADOR outorga a CAIXA, nesta data, poderes irrevogaveis e irretrativeis
para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da divida, efetuar o
bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadagao de receitas
provenientes do FPM- Fundo de participacio dos municipios, conforme
estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e ll do Artigo 159 da
Constituigao Federal de 1988, e pda Lei Municipal n ' 6462/2018, de 23 de
fevereiro de 2018. publicada no digrio oficialdo Municipio, em 23/02/2018. at6 o
limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorr6ncia da vinculagao da receita ora constituida, e para o efeito de
assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o TOMADOR,
como forma e meio de efetivo pagamento integralda divida, cede e transfere a
CAIXA, em car6ter irrevogavele irretratavel, os cr6ditos efetuados na(s) sua(s)
conta(s) de dep6sito, mantida(s) no BANCO DO BRASIL S/A. A cessio ora
estipulada se faz a titulo "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados
por escrito pda CAIXA

15.2.2.INa ocorr6ncia de inadimplemento por parte do TOMADOR, a CAIXA solicita ao
BANCO DO BRASIL S/A a retengao dos recursos do FPM, destinando-os a
quitagao do encargo, nos termos do ACORD0 0PERACIONAL firmado entre a
CAIXA e o BANCO DO BRASIL S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse
procedimento.

15.2.2.1.IFica o TOMADOR dente neste ato que, por forma do acordo operacional
supracitado, o BANCO DO BRASIL comprometeu-se a:

ndo acatar contra-ordem de pagamento do TOMADOR, exceto quando se
tratar de ordem judicialt

11 obedecer a ordem de priorizagao estabelecida para liquidagao de dividas,
qualsejatdividas junto ao Tesouro Nacional, junto ao BANCO DO BRASIL
S/A e junto a CAIXA;

/
/

111 pagar a CAIXA, no puzo de at6 02 (dots) dias Oteis bancgrios a partir da
efetiva retengao de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes a
quitagao das obriga96es vencidas, levando a d6bito daquela conta os
valores correspondentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA OUTRAS 0BRIGAQOES
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16.1 Constituem obrigag6es do TOMADOR
neste CONTRATO:

independentemente de outras previstas

manter-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo - FGTS, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e a
CAIXA;

11 realizar o(s) PROJETOS/AQOES com o devido empenho e efici6ncia e de
acordo com normas e pr6ticas t6cnicas, econ6micas, financeiras.
gerenciais, ambientais e sociais confiaveisl

111 contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviQos para os quads foram
destinados recursos deste CONTRATO de acordo com a legislagao em
vigor

lv. garantir que todos os
destinados recursos
exclusivamente para
PnoJETOS/AQOES;

bens.
deste

0

obras e serviQos para os quaid foram
FINANCIAMENTO sejam utilizados

cumprimento dos objetivos dos

V mantel procedimentos adequados para registrar o andamento de suas
respectivas panes do PROJETOS/AQOES, Inclusive o custo e os
beneficios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras
e os servigos para os quads foram destinados recursos deste
FINANCIAMENTO e divulgar o seu uso nos PROJETOS/AQOES, bem
homo fornecer eases registros a CAIXAI

VI manter todos os registros - contratos, pedidos, faturas, cobranQas. recibos
e outros documentos -- que comprovem as despesas relacionadas is suas
respectivas panes dos PROJETOS/AQOES, no minimo, pda vig6ncia,
deste CONTRATOI

V
VI

11

11

implementar as medidas recomendadas pda CAIXA
elaborar e apresentar a CAIXA todas as informaQ6es que a CAIXA
justificadamente solicitar com relagao ds obrigaQ6es indicadas neste
instrumentol

lx

X

responsabilizar-se pelo retorno a CAIXA deste FINANCIAMENTO nos
prazos e condig6es estabelecidos no presente CONTRATO;
pagar todas as importancias devidas por forma deste CONTRATO em

Ag6ncia da CAIXA, em especial aquelas a que der causa por
impontualidade, previstas neste CONTRATOI

XI arquivar em sua contabilidade analitica, todos os documentos
comprobat6rios das despesas que permanecem a disposigao da CAIXA
pelo puzo de 05 anos ap6s a liquidagao da dividal

Xll apresentar a CAIXA, a crit6rio desta ou quando por esta exigido, relat6rios
dados, informa96es. balancetes financeiros e/ou prestaQ6es de contas
instruidos com a documentagao comprobat6rial

Xlll comunicar prontamente a CAIXA qualquer ocorr6ncia que importe
modificagao dos investimentos previstos, indicando as provid6ncias a
serem adotadas:

/'
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Xlv

xv.

manter vigentes, durante todo o puzo do FINANCIAMENTO, todas as
licengas, principalmente ambientais, autoriza96es e demais exig6ncias de
6rgaos governamentaisl

fornecer a CAIXA, c6pia das licenQas ambientais relativas ao(s)
empreendimento(s) e suas renova96es, bem como de todas as autuag6es.
relat6rios e fiscaliza96es administrativas, relativas ao memo ambientel

XVI permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em hordrio comercial, a
todos os documentos, informa96es e registros cont6beis a des pertinentes,
mediante avigo pr6vio daquela ao TOMADOR, com pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas de anteced6ncia, para anglise do andamento dos
PROJETOS/AQOES e verificagao das obriga96es assumidas neste
CONTRATO;

XVI I apresentar a CAIXA listagem de pend6ncias que envolvam assuntos
ambientais consubstanciadas em a96es judiciais, procedimentos
administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrigao
pormenorizada das respectivas pend6ncias, montantes envolvidos e atual
estagio de eventuais negocia96es, incluindo: autos de infragao emitidos
peta autoridade ambientall inqu6ritos avis e procedimentos investigat6rios
promovidos pelo Minist6rio Pablicol a96es avis pOblicasl Termos de
AJustamento - TAC - assinados com o Minist6rio POblico ou 6rgao
ambientall

xv111 ngo ceder ou transferir os direitos e obriga96es decorrentes do
CONTRATO, bem como ngo vender ou, de qualquer forma, alienar os bens
financiados sem a autorizagao expressa da CAIXA, sob pena de rescisio
de pleno direito do CONTRATO, o que acarretard o vencimento de todas
as obrigag6es assumidas, tornando imediatamente exigivel o total da
divida, compreendendo o principal e os acess6rios, inclusive quanto is
parcelas vincendas que se considerargo antecipadamente vencidas, sem
prejuizo das demais medidas e san96es cabiveisl

Xlx Apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletr6nico, listagem
contendo dados que identifiquem as despesas de capitalcorrespondentes
a parcela do FINANCIAMENTO a ser utilizada, assam coma outras
Informa96es que venham a ser solicitadas pda CAIXA. Em relagao aos
bens. deverdo ser apresentadas informaQ6es de forma a comprovar que as
maquinas e equipamentos sdo adquiridos com recursos do presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDiQOES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolugao do CONTRATO de FINANCIAMENTO fica condicionado
que o TOMADOR deverd apresentar o presente CONTRATO, a CAIXA.
devidamente registrado no puzo m6ximo de 60 (sessenta) dias, contados da data
da assinatura. observadas as exig6ncias legais de registro deste CONTRATO no(s)
cart6rio(s) competente(s), bem como de publicagao do ato em meio oficial e
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encaminhamento de uma via do CONTRATO ao Tribunalde Contas do Estado ou
Distrito Federalou do Municipio. apresentando a CAIXA as competentes provas da
realizagao desses atos. sends este puzo prorrogavela crit6rio da CAIXA;

17.1.2 Compromete-se o TOMADOR a apresentar a CAIXA, no puzo m6ximo de 30 trinta
dias contados da assinatura do presente instrumento, sob pena da resolugao deste
CONTRATO, a seguinte documentagao:

1. ApresentaQao do plano de investimento (PPA, LDO, LOA e QDD).
destacando no QDD os c6digos das aQ6es orgamentarias a constante no
anexo Ideste CONTRATO.

17.1.3 0 valor de financiamento do presente contrato deveri estar dentro do limite global
de endivldamento do setor pOblico ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho
Monet6rio Nacionale controlado peso BACEN. por memo do CADIP - Sistema de
Registro de Operag6es de Cr6dito com o Setor POblico.

17.2 CONDIQOES PARA INIC10 DE DESEMBOLSO

17.2.1 Para utilizaQao do FINANCIAMENTO, o TOMADOR obriga-se a cumprir, a16m das
condig6es previstas nas Cliusulas de Garantias, as seguintes condig6es:

Para utilizaQao da primeira parcela do FINANCIAMENTO

a) atender integralmente as condig6es de eficgcia expressas
neste CONTRATOI

b) apresentar a CAIXA c6pia da publicagao do extrato do
presente CONTRATO no veiculo oficialde imprensa da sede do
TOMADOR;

c) inexist6ncia de inadimplemento de qualquer natureza, perante
a CAIXA, e ou de qualquer fato que, a crit6rio da CAIXA, venha alterar
substancialmente a situagao econ6mico-financeira do TOMADOR e,
que a crit6rio da CAIXA, possa afetar a seguranga do cr6dito a ser
concedidol

d) apresentagao, pelo TOMADOR, de Certiddo Negativa de
D6bitos relativos a Contribuig6es Previdencidrias - CND ou de Certidio
Positiva de D6bito com Efeitos de Negativa - CPD-EMI

e) comprovagao da regularidade previdenciaria relacionada ao
regime pr6prio de previd6ncia social, mediante a apresentagao do
Certificado de Regularidade Previdenci6ria - CRPi

comprovagao da regularidadejunto ao FGTS e a CAIXA

g) comprovagao de regularidade de situagao perante os 6rgaos
ambientais, ou quando tal comprovagao la tenha sido apresentada e
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esteja em vigor, declaragao do TOMADOR sobre a continuidade da
validade de taldocumentol

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por
memo de arquivo eletr6nico. a listagem contendo dados que identifiquem
as despesas de capital correspondentes a parcela do cr6dito a ser
utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim
como outras informag6es que venham a ser solicitadas pda CAIXAI

1) comprovagao, mediante consulta ao Sistema de Registro de
Operag6es de Cr6dito com o Setor POblico - CADIP, do Banco Central
do Brasil, da inexist6ncia de anota96es cadastrais impeditivas em
nome do TOMADORI

I)inexist6ncia de inscrigao do TOMADOR no Cadastro de
Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condig6es
analogas a de escravo, instituido pda Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH N ' 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pda CAIXA,
mediante consulta na internet, no enderego wvwv.mte.qov.brl

k)

⑧

apresentagao na Lei Orgament6ria do TOMADOR, contendo:
Comprovagao na conta de Receita POblica: registro do valor
decorrente da operagao de cr6dito objeto deste contrato, com a
identificagao da fonte de recursol
Comprovagao na conta de Despesa POblica: do valor
equivalente ao montante a ser desembolsado referente a
Despesas de Capitalobjeto deste contrato.

1) apresentagao de toda documentagao necess6ria e suficiente para o
enquadramento da operagao pda CAIXA, sendo o enquadramento
condigao para a liberagao da primeira parcela do desembolsol

m) pagamento a CAIXA de taxas ou tarifas ou comiss6es pr6-
contratuais, devidas pelo TOMADOR, podendo ser descontada quando
da liberagao do primeiro desembolsol

n) Aumento da participaQao da CAIXA no RPPS
de Previd6ncia socialdo municipiol

Regime pr6prio

o) Transfer6ncia do FUNDEB - "Fundo de
Desenvolvimento da Educagao BAsica" para a CAIXAI

Manutengao e

11 Para utilizagao das demais parcelas

a) apresentagao de pedido de liberagao de recursos, discriminando
a(s) despesa(s) de capitala que se destinario os recursos.
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b) apresentagao, pelo TOMADOR, de Certiddo Negativa de D6bitos
relativos a Contribuig6es Previdenciirias - CND ou de Certidio
Positiva de D6bito com Efeitos de Negativa - CPD-EMI

c) comprovaQao da regularidade previdenciaria relacionada ao
regime pr6prio de previd6ncia social, mediante a apresentagao
do Certificado de Regularidade Previdenci6ria - CRPI

d)

e)

comprovagao da regularidade junto ao FGTS e a CAIXA

comprovagao de regularidade de situagao perante os 6rgaos
ambientais, ou quando tal comprovagao la tenha sido
apresentada e esteja em vigor, declaragao do TOMADOR sobre
a continuidade da validade de taldocumentol

quando for o caso, apresentar, preferencialmente por memo de
arquivo eletr6nico, a listagem contendo dados que identifiquem
as despesas de capitalcorrespondentes a parcela do cr6dito a
ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor,
assam como outras informaQ6es que venham a ser solicitadas
pda CAIXAI

g) comprovagao, mediante consulta ao Sistema de Registro de
Operag6es de Cr6dito com o Setor POblico - CADIP, do Banco
Central do Brasil, da inexist6ncia de anota96es cadastrais
impeditivas em nome do TOMADORI

h) inexist6ncia de inadimplemento de qualquer natureza, perante a
CAIXA, e ou de qualquer fato que, a crit6rio da CAIXA, venha
alterar substancialmente a situagao econ6mico-financeira do
TOMADOR e, que a crit6rio da CAIXA, possa afetar a seguranga
do cr6dito a ser concedidol

i) apresentagao de toda documentagao necessiria e suficiente
para o reenquadramento da operagao, quando requerido pda
CAIXA;

CLAUSULA DECIMA OITAVA DA SUSPENSAO DOS DESEMBOLSOS
18.1 A CAIXA pode, a qualquer momento, mediante comunicagao por escrito ao

TOMADOR, suspender os desembolsos, na hip6tese de ocorrerem, e enquanto
persistirem, quaisquer das seguintes circunstincias:

mora no pagamento de importancias devidas por forma de qualquer contrato
celebrado pelo TOMADOR com a CAIXA, independentemente da aplicagao das
cominaQ6es nele previstasl
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111

lv.

irregularidade de situagao do TOMADOR perante o FGTS, INSS e a CAIXA
qualquer ato, processo ou circunstAncia que possa reduzir a livre administragao
do TOMADOR ou a capacidade de disposigao de seus bensl

inadimplemento, por parte do TOMADOR, de qualquer obrigagao assumida com
a CAIXAI

v.

VI

atraso, falta de comprovagao dos pagamentos efetuados com os recursos
obtidos da CAIXA, ou aceite da comprovaQao peta CAIXAI

alteragao de qualquer das disposig6es das normas legais e infralegais federais,
distritais, municipals ou estaduais, que possam surtir efeitos neste CONTRATO,
que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste CONTRATO e nos
demais a ele vinculadosl

Vll

VI I I

lx

X

XI

ocorr6ncia de fato superveniente que venha a afetar a CAIXA e/ou afete a
garantia prestada pda Unido em favor da CAIXAI

descumprimento das exig6ncias constantes deste CONTRATO

descumprimento da comprovagao das parcelas liberadas, sem que haha acordo
de alteragao da sistemgtica de comprovagao acordado entre as panes;

descumprimento de qualquer obrigagao prevista no presente instrumento de
acordo com os PROJETOS/AQOESi
realizaQao de declaragao falsa ou incorreta peso TOMADOR, no imbito deste
CONTRATO, ou ainda qualquer exposigao de fatos ou declaragao incorreta em
qualquer aspecto relevante fornecida pelo TOMADOR a CAIXA para a
concessdo deste FINANCIAMENTOI

Xll conhecimento peta CAIXA, a qualquer tempo, de que as atividades do
TOMADOR geram danos ao meio ambiente, utilizam mio de obra em situagao
analoga a condigao de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH N ' 4 DE 11/05/2016. trabalho infantilde forma
nio regulamentada. exploraQao da prostituigao ou exergam atividades ilegais,
constando ou nio no Cadastro de Empregadoresl

Xlll demais situa96es previstas na Lei de Responsabilidade Fiscale na legislagao
correlatal

XIV. em decorr6ncia de decisio ou determinagao judicial ou de 6rgao de controle
externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a
irregularidades apontadas, sem prejuizo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensao dos desembolsos para as situag6es descritas acima ngo seja
medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigag6es
assumidas, podera ser declarado o vencimento antecipado da divida.

/

CLAUSULA DECIMA NONA DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da divida, a crit6rio da CAIXA:
I.ineficdcia da suspensao dos desembolsos para os motivos que Ihe originaram

' 'b
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ll.inexatiddo ou falsidade das declara96es prestadas
CONTRATO;

relacionadas com o presente

lll.inadimplemento de qualquer das obrigaQ6es estipuladas neste CONTRATOI

IV.ocorr6ncia de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia
constituida em favor da CAIXAI

V.a cessio ou transfer6ncia a terceiros das obrigag6es assumidas neste
CONTRATO sem pr6via e expressa autorizagao da CAIXAI

VI.modificagao ou inobservdncia dos PROJETOS/AQ6ES e demais documentos
aceitos e integrantes do respectivo processo de contratagao desta operaQao de
cr6dito, sem pr6vio e expresso consentimento da CAIXAI

VII.conhecimento pda CAIXA, a qualquer tempo, de que as atividades do
TOMADOR geram danos ao memo ambiente, utilizam mdo de obra em situagao
analoga a condigao de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH N ' 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma
nio regulamentada. exploragao da prostituigao ou exergam atividades ilegais.
constando ou nio no Cadastro de Empregadoresl

VIII.descumprimento de qualquer obrigaQao do TOMADOR prevista no presente
instrumentol

IX.se ocorrer a incid6ncia de novos tributos de qualquer natureza sobre as
opera96es da esp6cie, ou aumento substancial das aliquotas ou valores dos
tributos vigentesl

X eventos que possam causar prejuizo a imagem da CAIXA no contexto da
sociedade e do Sistema Financeiro Nacionall

XI se, por ocasido de reavaliagao da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja
constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o
declinio do seu concerto de risco de cr6dito, nio alcangando o concerto minimo
exigido pda CAIXA, ap6s o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorr6ncia de aplicagao de recursos em finalidade diversa da prevista na
CLAUSULA SEGUNDA, devidamente enquadrada pda CAIXA, e/ou nio
comprovagao da aplicagao dos recursos ap6s transcorrido todos os prazos
previstos neste CONTRATO com o respectivo aceite da CAIXA, a16m de adotar as
medidas previstas nesta Cliusula e neste CONTRATO, comunicard o fato ao
Minist6rio POblico Federal, para os fins e efeitos da Lei n '. 7.492 de 16 de junho de
1986

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigiveis, desde logo, o principal,
juror e demais obriga96es contratualmente ajustadas, independentemente de aviso
ou notificagao judicialou extrajudicial, a16m dos previstos nos Artigos 333 e 1.425
do C6digo Civil, devendo a CAIXA, depois de constatada a irregularidade, notificar
o TOMADOR, concedendo-the o puzo de at6 60 (sessenta) dias. tamb6m a crit6rio
da CAIXA, contados do recebimento da notificagao, para sanar qualquer dos casos
acima elencados.

19.4 O TOMADOR obriga-se a dar
imediato a CAIXA da ocorr6ncia

conhecimento e/ou esclarecimento expresso e
imin6ncia ou veiculagao de noticia a respeito de
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qualquer situagao relacionada nos incisos das Cldusulas D6cima Oitava e D6cima
Nona, sob pena de incorrer na hip6tese do Inciso lada cldusula 19.1.

CLAUSULA VIGESIMA DA EXTINQAO DO CONTRATO
20.1 O presente CONTRATO pode ser extinto, via rescisio contratual

descumprimento das obrigag6es pactuadas. nos seguintes casos:
pelo

1. nio sendo cumprida(s) a(s) condigao(6es) de eficacia, incidir alguma condigao
resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme Cldusula D6cima
S6timal

11 se, por ocasiio de reavaliagao da capacidade de pagamento do TOMADOR,
sega constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o
declinio do seu conceito de risco de cr6dito, nio alcangando o conceito minimo
exigido pda CAIXA, antes da primeira liberagao de desembolsol

Ell se, verificada qualquer uma das hip6teses relacionadas nas C16usulas D6cima
Oitava e D6cima Nonal

lv. se ocorrerem diverg6ncias entre o pedido de financiamento apresentado e/ou
as premissas e parametros dos PROJETOS/AQOES analisados e,
conseqtJentemente, alterando as an61ises econ6mico-financeiras e juridica que
subsidiaram a presente contratagaol

V se ocorrerem eventos graves que. de comum acordo entre TOMADOR e
CAIXA, tornem impossiveis, ou desaconselhaveis, o cumprimento das
obrigag6es assumidas neste CONTRATO.

20.2 O presente CONTRATO podera ser extinto, ainda, via resiligao, por acordo mOtuo
entre a CAIXA e o TOMADOR.

20.3 Tanto no caso de rescisdo quanto no caso de resiligao, a extingao do pacto se
operara mediante comunicagao escrita e, caso tenham ocorrido despesas
operacionais ap6s a contratagao deste FINANCIAMENTO. objetivando sua
eficacia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o TOMADOR deve ressarcir
a CAIXA tats despesas, de 1% (um por cento) do VALOR DO EMPRESTIMO.

20.4 O valor apurado sera cobrado mediante a emissdo de AVISO DE COBRANQA ao
TOMADOR.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DAS CONDIQOES ESPECIAIS
21.1 O TOMADOR, a parter da assinatura do presente instrumento, autoriza a CAIXA

negociar, a qualquer momento, durante a vig6ncia deste CONTRATO, o montante
do cr6dito ora concedido, em parte ou no todo, junto is outras instituig6es
financeiras, desde que mantidas as condig6es contratuais e mediante pr6via
ci6ncia do TOMADOR.
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CLAUSULA VIGiSIMA SEGUNDA - DAS DECLARAQ6ES DO TOMADOR
22.1 0 TOMADOR declara:

11

responsabilizar-se pda execugao e conclusgo dos PROJETOS/AQ6ES para os
quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste CONTRATO.
conhecer e estar de acordo com a condigao estabelecida na Cldusula D6cima
Quarta e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade 6 imputada
a CAIXA em relagao ds despesas incorridas por ele, TOMADOR, no periodo de
vig6ncia da condigao resolutiva, cano sega realizada ou autorizada alguma
despesa relativo aos PROJETOS/AQOESi

111 que todas as aprova96es e medidas necessdrias para celebrar o presente
CONTRATO foram tomadas, obtidas e estio vglidas e eficazesl

lv. que a celebragao do presente CONTRATO ndo infringe ou viola qualquer
disposigao ou cliusula contida em qualquer acordo, contrato ou avenQa de que
o TOMADOR seja panel

V cumprir a legislagao relativa a Reserva Legal, Reserva Indigena, Area de
Preservagao Permanente. Area de Preservagao Ambiental, Zoneamento
Urbano. Zoneamento Eco16gico Econ6mico e Zoneamento Agroecon6mico e a
legislagao sobre o patrim6nio cultural brasileiro. assam compreendido o
patrim6nio hist6rico, artistico, arquitet6nico, arqueo16gico, geo16gico e
paleonto16gico;

VI que a execugao dos investimentos dos PROJETOS/AQOES nio implicam
violagao a Legislagao Ambientalem vigorl

Vll que a area dos PROJETOS/AQOES ndo 6 area embargada, area contaminada
e/ou area degradadal

Vlll ngo haver Termo de Ajustamento de Conduta relativos aos
PROJETOS/AQOES ou que, acaso existente, que se obrigar6 a todos os
termos e condig6es acordados com o Minist6rio POblico.

22.2 As declara96es prestadas pelo TOMADOR subsistirio at6 o final e total
cumprimento das obriga96es decorrentes deste CONTRATO, ficando todos, sem
prejuizo das demais sang6es cabiveis, responsaveis por todos e quaisquer danos e
prejuizos causados a CAIXA oriundos da ndo veracidade ou da inexatidio de todas
as declara96es aqui prestadas.

22.3 O TOMADOR declara ainda, estar dente de que os dados e informa96es
referentes ao presente CONTRATO servo registrados no Sistema de Informag6es
de Cr6ditos - SCR, atendendo a determinagao do BACEN.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
SOCIAL

DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E

23.1 O TOMADOR obriga-se a respeitar a legislagao ambientale informar a CAIXA
sobre a ocorr6ncia de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos
PROJETOS/AQOES que possa levar os 6rgaos competentes a considerar
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descumprida qualquer norma ambientalou devida obrigagao de indenizar qualquer
dano ambiental.

23.2 O TOMADOR deverd ressarcir a CAIXA qualquer quantia a que a CAIXA venha a
ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a
autoridade entenda estar relacionado aos PROJETOS/AQOES, assim como
deverd indenizar a CAIXA por qualquer perda ou dano que esta venha a
experimentar em razio do dano ambiental.

23.3 O TOMADOR obriga-se a comunicar imediatamente a CAIXA qualquer evento que
cause grave lesdo ao memo ambiente ou violagao ds leis e praticas de protegao
ambientaldurante a execugao dos PROJETOS/AQOES apoiados com os recursos
deste CONTRATO, com a indicagao das aQ6es reparadoras das ocorr6ncias e as
atitudes de reversgo adotadas para a respectiva solugao.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DAS AUTORIZAQOES DO TOMADOR
24.1 O TOMADOR expressamente autoriza a CAIXA, durante a vig6ncia dente

CONTRATO, a solicitar e receber informa96es acerca da exist6ncia ou nio de
registros no CADIN a seu respeito, bem como a acessar a Centralde Risco do
Banco Centraldo Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso Ido Art. 8' da Resolugao CMN
n.' 3.658, de 17 de dezembro de 2008.

24.2 O TOMADOR declara ter ci6ncia de que a CAIXA, bem como as demais
instituig6es financeiras, por forma de determinagao do Conselho Monet6rio
Nacional, com base nas atribuiQ6es que Ihe sio conferidas pda Lein ' 4.595, de 31
de dezembro de 1964, este obrigada a prestar informa96es ao BACEN sobre a
situagao cont6bil deste e de todos os cr6ditos de sua responsabilidade, sends
essas informaQ6es consolidadas no sistema Centralde Risco de Cr6dito, na forma
da Resolugao CMN n.' 3.658, de 17 de dezembro de 2008, cujo prop6sito 6 permitir
ao BACEN a supervisao indireta da solv6ncia das instituig6es integrantes do
Sistema Financeiro Nacional.

24.3 O TOMADOR autoriza a CAIXA, de forma irrevog6vele irretratavel, a prestar
informa96es sobre o presente CONTRATO aos 6rgaos de fiscalizagao e/ou de
controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razgo
de ordem judicial.

24.4

24.5

O TOMADOR autoriza a CAIXA a remeter informagao ao Sistema de Informa96es
de Cr6ditos (SCR) do BACEN, nos termos definidos na Resolugao n ' 4.571, de 26
de maio de 2017

As autoriza96es acima mencionadas servo automaticamente estendidas a qualquer
outra entidade que. no curso deste CONTRATO, venha a substituir, em sua
compet6ncia e fungao, os 6rgaos regulat6rios/fiscalizadores aclma mencionados.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA
DOCUMENTAQAO

DA CONDIQAO DE FIEL DEPOStTARiO DA

25.1 O TOMADOR assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito
estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros
documentos relativos ds opera96es de compra referentes a aplicagao dos recursos
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objeto deste CONTRATO, bem coma os documentos fiscais referentes aos
serviQos realizados relativamente ao PROJETOS/AQOES, possuindo-os em nome
da CAIXA.

25.2

25.3

Desde ja, o TOMADOR se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em
perfeito estado taldocumentagao a CAIXA, quando por esta solicitado, sob as
penas avis e criminais previstas na legislagao em vigor.

O TOMADOR assume o encargo previsto nesta Clausula, em nome da CAIXA, de
forma ndo onerosa durante toda a vig6ncia dente CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA OUTRAS CONSIDERAQOES
26.1 Qualquer tolerancia, por parte da CAIXA, pelo nio cumprimento de quaisquer das

obriga96es decorrentes deste CONTRATO, 6 considerada como ato de
liberalidade. nio se constituindo em novagao ou procedimento invocivel pelo
TOMADOR.

26.2

26.3

Se qualquer item ou cliusula deste CONTRATO vier a ser considerado ilegal,
inexeqtlivel ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e c16usulas
permanecerao plenamente vdlidos e eficazes

As panes desde ja, se comprometem a, no menor puzo possivel, negociar item ou
clgusula que. conforme o caso, venha a substituir o item ou a clgusula ilegal,
inexeqOivelou ineficaz. Nessa negociagao, deverg ser considerado o objetivo das
PARTES na data de assinatura deste CONTRATO, bem como o contexto no qualo
item ou a cliusula ilegal, inexeqOivelou ineficaz foi inserido(a).

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DIVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da
divida do TOMADOR. que reconhecerd como prova, para determinaQao da divida
resultante deste contrato, os langamentos que a CAIXA realizar, por sua vez, os
recibos ou comunica96es que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva
CONTA VINCULADA, indicada na Cliusula D6cima Primeira.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA DA PRESERVAQA0 DE DIREITOS

28.1 Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstengao do exercicio, por
parte da CAIXA, de quaisquer direitos que Ihe assista por forma deste CONTRATO
ou a concordincia com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obriga96es
do TOMADOR, ndo afetardo aqueles direitos ou faculdades, que poderao ser
exercidos a qualquer tempo e ndo alterarao. de nenhum modo, as condig6es
estipuladas neste instrumento, nem obrigarao a CAIXA relativamente a
vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLAUSULA VIGiSIMA NONA DAIMPUTAQA0 AO PAGAMENTO
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As quantias recebidas para cr6dito do TOMADOR servo imputadas ao pagamento
das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa,
juros morat6rios, outros acess6rios debitados, principal vencido e principal
vincendo.

CLAUSULA TRIGESIMA - MARKER FLEX

30.1 A CAIXA e o TOMADOR, de comum acord6, reservam-se o direito de, a qualquer
momento, requererem modificagao de quaisquer termos deste CONTRATO nas
seguintes, mas nio limitadas, situaQ6es:

Ocorr6ncia de mudanQa materialou substancialnas condig6es de mercado

11 Ocorr6ncia de alteragao materialadversa nas operag6es
condig6es financeiras do TOMADORI

no negoclo ou nas

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA
RECURSOS

DA COMPROVAQAO DE APLICA9AO DE

31.1 A sistemdtica a ser adotada para efeitos de comprovagao da aplicaQao do
FINANCIAMENTO obedecera, no minimo, ao que segue:

A obrigagao pda comprovagao da aplicagao correta dos recursos cabe ao
TOMADOR, cabendo a CAIXA promover a aceitagao, ou nao, ap6s anglise
da documentagao apresentada para tall

EI O TOMADOR deverd apresentar notas fiscais com a respectiva quitagao
financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, dep6sito em conta
corrente, boleto bancdrio quitado e recibos), a16m das Notas de Empenho e
liquidagaol sejam dos recursos obtidos com este CONTRATO, sejam com
outras fontes de financiamento, recursos pr6prios, entre outrosl

111 No caso de liberagao com sistemgtica pari passu a realizagao da despesa, o
TOMADOR deve apresentarlistagem contendo as despesas a serem pagas
com os respectivos dados banc5rios das contas destino juntamente com as
notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orgamentarias
enquadradas

lv No acolhimento de comprovantes referentes a aquisigao de veiculos,
maquinas e implementos, a nota fiscaldever6 ser apresentada juntamente
com os Certificados de Registros de Veiculosl

V No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovagao da aplicagao
do cr6dito deveri ser comprovada por memo de c6pia autenticada de contrato
de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabrlcante, com
aceite do TOMADOR, contendo a descrigao dos servigos a serem
realizados, os valores e as datas de conclusio previstas para cada etapa
acompanhado dos recibos de pagamento ou adiantamentos porventura
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efetuados, ou nota fiscal de venda futura, a16m da comprovagao do
cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licita96es)I

VI No caso de apresentagao de recibos, e quando o vendedor ou prestador de
servigos esteja legalmente desobrigado da emissio de nota fiscal, do recibo
deverd constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do
CNPJ, no caso de Pessoa Juridica), com a identificagao do representante
legaldo CNPJ, devidamente assinadol

Vll Quando se tratar de obras de engenharia civil, a CAIXA poder6 realizar
vistoriasl nestes casos, o TOMADOR dever6 disponibilizar para a CAIXA,
assim que disponivel, e no minimo com 30 dias Oteis de anteced6ncia da
vistoria, os projetos descritivos de engenharia, as especifica96es, os
orgamentos, os cronogramas de andamento fisico e fisico-financeiro das
obras e os contratos de empreitadasl bem como, o roteiro de acesso com
croqui de localizagao do empreendimentol tais documentos apresentados
servo utilizados nas demais vistorias. se for o caso. Nestes casos. o
TOMADOR, em sendo possivel, deverg identificar em qualtrecho das obras
foram aplicados os recursos obtidos com o FINANCIAMENTO deste
CONTRATO;

VI I I O TOMADOR deveri apresentar, tamb6m, licengas ambientais pr6vias, de
instalaQao ou operagao, na forma da legislaQao ambiental aplicavel,
conforme a respectiva etapa do projeto/a96es, expedidas peso 6rgao
ambiental competente, em nome do TOMADOR ou entidade diretamente
responsavelpela execugao dos PROJETOS/AQOESI

lx A fim de manter a transpar6ncia na utilizagao dos recursos, o TOMADOR se
compromete a efetuar o pagamento aos fornecedores, com utilizagao dos
recursos obtidos deste contrato, por memo dos recursos liberados na CONTA
VINCULADA.

31.1.IA CAIXA podera exigir outros documentos que venham a ser exigiveis pdas
political e/ou normal internal da CAIXA ou legislagao que Ihe 6 aplicavel.

31.2 O TOMADOR obriga-se a guardar as notas fiscais. faturas. recibos, notas de
empenho, notas de liquidagao e outros documentos decorrentes das opera96es de
venda e prestagao de servigos realizados com os recursos deste CONTRATO e
entregar c6pias autenticadas, por agente pOblico do pr6prio TOMADOR a CAIXA
no puzo de at6 05 (cinco) dias Oteis, quando por este solicitado. lsto porque tais
documentos comprovarao as despesas pOblicas (de capital) realizadas, nos termos
do artigo 63 da Lei n ' 4.320, de 17.03.1964. Nio sendo cumprido tal puzo, a
CAIXA podera considerar o contrato vencido, na forma da C16usula D6cima Nona

31.3 Nenhum documento de comprovagao de aplicagao de recursos seri aceito
contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condig6es restritivas, e tais documentos
ficario sujeitos a andlise e aceitagao peta CAIXA.

④
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O TOMADOR assume o compromisso de manter arquivado, durante o puzo de
validade deste CONTRATO, toda e qualquer documentagao utilizada para
comprovagao de aplicaQao dos recursos.

31.5 O TOMADOR se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a
fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorr6ncia. se deu mediante a
comprovaQao da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no
contrato de compra e venda e de acordo com as especifica96es constantes do
projeto financiado, observadas as disposig6es legais pertinentes a tais transaQ6es,
inclusive quanto ao cumprimento da legislagao licitat6ria pertinente.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA LIVRE ACESSO E SITUAQAO FUNDIARIA

32.1 O TOMADOR assume o compromisso de permitir, a16m de facilitar, a CAIXA e
deus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla
verificaQao da aplicaQao dos recursos deste CONTRATO e do desenvolvimento
das atividades por memo deste CONTRATO financiadas, franqueando a deus
representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso is depend6ncias do
TOMADOR e ds obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de
pagamentos de fornecedores, documentos comprobat6rios do regular processo
licitat6rio envolvido, pagamento de impostos, registros contabeis, juridicos e
qualquer outra informagao solicitada e atinente aos recursos deste CONTRATO,
sob pena de vencimento antecipado deste contrato e imediata exigibilidade da
divida

32.2 A CAIXA podera, sempre que Julgar necess6rio, exigir a apresentagao de
comprovagao de tomada de pregos ou de concorr6ncias, de homologagao de
resultados, bem como a apresentagao de contratos com empreiteiros e outros
fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que
servo pagos com os recursos oriundos deste CONTRATO.

32.3 0 TOMADOR compromete-se a apresentar a CAIXA, sempre que por esta
solicitado, a documentagao referente ao processo de regularizagao das areas de
intervengao promovidas com os recursos deste CONTRATO, revestidas das
formalidades legais, de acordo com cada situagao.

32.4 0 TOMADOR e a CAIXA poderao, de comum acordo, revisitar a sistemdtica
constante desta Clausula, estabelecendo novas condig6es ou as alterando, desde
que de acordo com os meios previstos na legislagao nacional e verificadas as
exig6ncias da legislagao local.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA DAS DiSPOSiQOES GERAIS

33.1 O TOMADOR obriga-se a atender is intima96es que Ihe venham a ser feitas pda
CAIXA, no interesse da seguranga e realizagao do cr6dito ora aberto, na forma e
no puzo que delas constarem. as quais se tornado efetivas pda aposigao do
:dente" do TOMADOR, representado por agente pOblico ou carimbo/recibo do seu
protocolo oficial. ou em virtude de aviso por via postal.
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33.2 Fica facultado a CAIXA mencionar, em qualquer divulgagao que fizer sobre suas
atividades. a colaboragao financeira concedida por meio deste contrato.

33.3 O TOMADOR assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperagao
da CAIXA, como entidade financiadora dos PROJETOS/AQ6ES objetos deste
contrato

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA DAS DISPOSiQOES FINALS

34.1 As obriga96es assumidas neste contrato poderao ser objeto de execugao
especifica por iniciativa da CAIXA, nos termos do disposto do C6dlgo de Processo
Civil Brasileiro, sem que ipso signifique renOncia a qualquer outra aQao ou
provid6ncia, judicial ou nao, que objetive resguardar direitos decorrentes do
presente Contrato.

34.2 Nenhuma agro ou omissao, tanto do TOMADOR quanto da CAIXA importara em
renOncia de seus direitos, que poderao ser exercidos a qualquer tempo, nem
significara novagao de quaisquer das obriga96es decorrentes do presente Contrato.
Os direitos e recursos previstos neste Contrato s6o cumulativos, podendo ser
exercidos individualou simultaneamente, e nio excluem quaisquer outros direitos
ou recursos previstos em lei.

34.3 O TOMADOR ngo podera ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de
deus direitos e obriga96es previstos no presente contrato sem o pr6vio
consentimento da CAIXA.

34.4 Os PROJETOS/AQOES
interm6dio da Secretgria
gerd de suas atividades.

descritos neste CONTRATO servo executados, por
da Fazenda, que sera responsavel pda coordenagao

34.5 Toda e qualquer notificagao ou comunicagao trocada entre o TOMADOR e a
CAIXA, relativamente ao presente Contrato, deveri ser feith por escrito e entregue
via correio o portador, para o enderego indicado a seguir:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Enderego: Av. Salim Farah Maluf, 163 -- Jd. Das Rojas -- CEP 19026-240
Presidente Prudente/SP
Telefone: 18-3296-1050

MUNICIPIO DE ASSIS/SP:
Enderego: Av. RuiBarbosa, 926 - Centro - CEP 19814-900 - Assis/SP
Telefone: (18) 3302-3300

34.6 Qualquer alteragao no enderego acima deveri ser comunicada a CAIXA.
escrito, no puzo m6ximo de lO (dez) dias contados de sua ocorr6ncia.

por
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DA FISCALIZAQAO

35.1 0 TOMADOR declara que este expressamente dente e autoriza a CAIXA, de
forma irrevogavel e irretratavel, a prestar informa96es no imbito do presente
CONTRATO, dente de que a CAIXA podera encaminh6-las aos 6rgaos de
fiscalizagao.

35.2 O TOMADOR esb dente que o Banco Centraldo Brasil-- BACEN, a Secretaria
Federal de Controle Interno - SFCI da Controladoria-Geralda Unido - CGU, o
Tribunalde Contas da Uniio -- TCU. a Secretaria do Tesouro Nacional-- STN e o
Minist6rio POblico Federal- MPF. por meio de seus representantes indicados,
podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso ds informa96es relativas ao
presence FINANCIAMENTO com a finalidade de efetuar, quando necessario,
inspe96es t6cnicas, administrativas, financeiras e contabeis, inclusive, a crit6rios
daquelas instituig6es, a sua contabilidade e arquivos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - VALIDADE

36.1 A validade do presente CONTRATO este condicionada a exist6ncia de margem no
limite para contrataQao da operagao de financiamento estabelecido nos termos da Res
BACEN 4.589/17 e seus aditamentos e alterag6es, que sera verificado pda CAIXA em
at6 5 dias Oteis ap6s a assinatura dense instrumento contratual, quando inicia-se
tamb6m a vig6ncia e todos os efeitos de direito.

C LAUSULA TRIGESIMA SETIMA DA PUBLICAQAO

37.1 0 TOMADOR obriga-se a providenciar a publicagao deste contrato ou de extrato,
no Digrio Oficialdo Estado/Distrito Federal/Municipio, is suas expensasl at6 o 5'
(quinto) dia Otildo m6s seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e
eficicia do instrumento.

C LAUSULA TRIGESIMA OITAVA DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

38.1 Integram o presente CONTRATO.
documentos entregues a CAIXA:

para todos os fins de direito, a16m dos

11

111

ANEXO 1- Detalhamento PROJETOS/A(;6ES

ANEXO 11-- Cronograma de Desembolso
ANEXO 111 Modelo para Solicitagao de Desembolso

lv
V

ANEXO IV -- Procuragao POblica quando a Garantia for ICMSle,
ANEXO V - F6rmulas das taxas de juros contratuais. FINISA - Setor POblico

Despesas de Capital
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VI. ANEXO VI - Formula para apuragao das prestag6es, em caso de
inadimplemento. FINISA -- Seton POblico - Despesas de Capital.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - DO FORO

39.1 As PARTES aceitam este instrumento talcomo esb redigldo e se obrigam. por si e
sucessores, ao fide exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-
se como fora, com privi16gio sobre qualquer outro, para conhecimento e soluQao de
toda e qualquer questao decorrente da sua interpretaQao ou execugao, o da SeQao
Judicigria da Justiga Federal com jurisdigao no local de assinatura deste
CONTRATO.

E, por estarem assam acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instruments
em 4 (quatro) vias originals de igualteor e para um s6 efeito.

Presidente PruderWe/SP
Local/Data

Assinatura da CAI
Nome: JOSE PAUllC)IGOMES DE AMORIM
CPF: 038.176.338-23 004.959.018-90

Nome
CPF

\

CPF

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informa96es, reclamag6es. sugest6es e elogios)
Para pessoas com defici6ncia auditiva ou de fda: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.for
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ANEXO 1- DETALHAMENTO PROJETOS/AQOES

28.087 v005 micro
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05.15.451.0005.1682
449051.07

Obras e instalag6es-
Recapeamento e pavimentagao

Asa rica

R$ 10.000.000,00

05.15.451.0005.16.82
449051.07

Obras e instalaQ6es- Obras de
recuperagao e desassoreamento
do Parque Eco16gico "Francisco

Antunes Ribeiro" (Agua da Porca)

R$ 2.013.500,00

05.15.451.0005.1682
449052.07

Equipamentos e material
permanente - Aquisigao de
mdauinas e eauiDamentos  
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ANEXO 11- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1811 Cronograma inicial [] ReprogramaQao
CT n ' Municipio de
0502859-14 Assis

Programa TOMADOR
FINISA Assis/SP

Data da Primeira Amortizagao Valor liberado at6 ll / 12 / 2018
R$ 0,00

UF
SP

A liberar
R$ 15.000.000.00

Valores em R$ 1,00

Totalpor Exercicio
Ano
2019
2020
2021

Valor em R$
6.000.000,00
6.000.000.00
3.000.000,00

.DOR
11 / 12 / 2018
Data 'DOR

28.087 v005 micro

04 2019 1.500.000.00
07 2019 1.500.000.00
10 2019 1.500.000.00
01 2020 1.500.000.00
04 2020 1.500.000.00
07 2020 1.500.000.00
10 2020 1.500.000.00
01 2021 1.500.000.00
04 2021 1.500.000.00
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ANEXO lll

MODELO PARA SOLICITAQAO DE DESEMBOLSOS

de de

CAIXA CCON6MiCA FEDERAL
GIGOV PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Av. Salim Farah Maluf, 163 -- Jd. Das Rosas
CEP 19026-240 - Presidente Prudente/SP

A

REF Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA

Despesas de Capitaln ' 0502.859-14.

Nos termos do pactuado no Contrato em refer6ncia, solicitamos a liberagao de recursos
emfavordomunicipiodeAssis/SP, novalordeR$o.
O TOMADOR, nos termos do CONTRATO e dos respectivos Documentos de Garantia
concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto. para todos os efeitos da presente

(i) estar em dia com todas as obriga96es decorrentes do CONTRATOI
(ii) ter atendido as todas as condig6es previstas no CONTRATO, para a realizagao do
presente desembolsol

Tamb6m para os efeitos do presents desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes
documentos:

(i) Certiddo Negativa de D6bito - CND, expedida pelo Instituto Nacionaldo Seguro Social
. I IN :$ }i ' P

(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitagao de desembolso>

Reitero mats uma vez nossa concordincia com today as c16usulas e condig6es do
CONTRATO, inclusive, sem limitaQao, as condigqes financeiras aplicaveis ao presente
desembolso.

sem limitaQao, as condigQes finance

Os termos e express6es aqui utilizag malu 6u com
definidos neste instrumento ter8Q::6 d6'a des atribuidc

iniciais em maiOscula e ndo
no CONTRATO.

Atenciosamente

}sentante Legaldo TOMADORAssinatura do
PARECIDO FERNANDESNo

CPF: 004A59.018-90
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ANEXO V

FORMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

FINISA SETOR PUBLICO - DESPESAS DE CAPITAL

l Sobre o valor contratado incidirio encargos financeiros correspondentes ao da
taxa media di6ria dos Certificados de Dep6sitos Interbanc6rios - CDI, divulgada
pda Centralde Cust6dia e de LiquidaQao Financeira de Titulos - CETIP, nos
seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

1.2.1 Quando for utilizado um percentual do CDI
financiamento sera calculada conforme segue:

(OZo DO CDI) a prestagao do

J = juros por dia

SD saldo devedor para a data de inicio do periodo

CDI Certificado de Dep6sito Interbanc6rio anualizado divulgado peta CETIP

P = percentual da taxa DI

1.2 CDl+ TAXA DE JUROS

1.2.1 Quando for utilizado CDlacrescido de Taxa de Juros (CDl+ TAXA DE JUROS), a
prestagao do financiamento sera calculada conforme segue:

',,.:', * flit *a:'":-: l* lii: * i:'": -: l*£ll
/D,.4]PER\ODO

Onde
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JDiA = juros do dia

JpERioDO = juror do periodo

SD faldo devedor para a data de inicio do periodo

DUn = periodo em dias Oteis compreendido entre o dia Otilanterior ao Dia Eleito
anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia Otilanterior (inclusive) ao
Dia Eleito do Vencimento.

P = percentualda taxa DI, se houver

C [) IDia CDldidrio anualizado divulgado pda CETIP

Tx = taxa de juros do contrato

1.3

1.4

Osjuros na fase de car6ncia servo cobrados mensalmente

As presta96es mensais e sucessivas sio compostas por cobranga de juros
acrescidas de amortizagao e calculadas de acordo com o Sistema de Amortizagao
Constante - SAC.

1.5 A taxa media diiria dos Certificados de Dep6sitos Interbancirios - CDI. utilizada na
corregao do faldo devedor 6 aquela posicionada no primeiro dia Otilanterior a data
de aplicagao da corregao (D-l).

1.6 Os referidos encargos financeiros sao, calculados e capitalizados por dias Oteis.
sendo incorporados ao saldo devedor e servo cobrados juntamente com a
prestagao.

1.7 Nos casos de pagamento, amortizagao extraordindria ou liquidagao antecipada em
6pocas diferentes da data de anivers6rio do presente CONTRATO, sera feita a
aplicagao "pro - rata" dia Otil.

1.7.1 Consideram-se, para esse fim, como dias nio Oteis, sabados, domingos, feriados
bancdrios nacionais e o dia 31 de dezembro.

1.8 O indice de CDICETIP utilizado no c61culo dos encargos 6 o indice acumulado
diariamente para o periodo de apuragao, sendo que se o indice ngo estiver
atualizado para algum dos dias do periodo, 6 utilizado o Oltimo indice divulgado.

1.9 O indice de CDI CETIP 6 divulgado pda CETIP -- CAmara de Cust6dia e
Liquidagao, por meio do enderego eletr6nico htto://www.cetio.com.for.

1.10 Na extingao do indice CDI CETIP, a CAIXA utilizara, automaticamente, em seu
lugar, aquele que vier a ser estabelecido pdas autoridades competentes e, na falta
de determinaQao legalou regulamentar, utilizar-se-i a taxa SELIG.
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ANEXO VI

F6RMULA PARA APURAQAO DAS PRESTAQ6ES,

EM CASO DE INADIMPLEMENTO

FINISA SETOR PUBLICO - DESPESAS DE CAPITAL

l Em caso de inadimplemento financeiro, os encargos devidos, num determinado
momento, pelo nio pagamento de uma obrigagao, sio expressos pda f6rmula a
seguir

''"" * ««, * (@;H * :) * «.:
ED",+z

Onde

ED..-l= totaldevido. em reals. no momento "n + I
obrigaQao vencida no momento "n"l

por inadimplemento de uma

PVMn = montante, no momento "n", em quantidade da moeda estabelecida
contratualmente, da obrigagao vencida no momento "n"l

MMn = montante, no momento "n", em quantidade da moeda estabelecida
contratualmente, da pena convencional relativa a obrigaQao vencida no momento
n", aplicada conforme tabela apresentada no item 7.2 do presente CONTRATOI

Cn+l cotagao da moeda estabelecida contratualmente no momento "n + I

lc = taxa de juror definida para este contrato

N = nOmero de dias decorridos entre o vencimento da obrigagao no momento
o seu pagamento no momento "n + 1"; e,

n" e

S taxa de juros adicionalfixa (12,68% a.a., atualmente)
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